
STANOVISKO č. 2/2004 
 

EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ 
 

za účelem změny nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové 
způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a 

schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, s cílem umožnit 
agentuře využívání některých ustanovení článku 7 nařízení 

 
 

I. Všebecné informace 
 
1. Účelem tohoto stanoviska je navrhnout Komisi změnu článku 7 (vstup v platnost) 

nařízení Komise (ES) č. 2042/20031 a umožnit tak agentuře, aby rovněž využívala 
některých ustanovení nařízení.  

 
2. Toto stanovisko bylo přijato na základě postupu2 stanoveného správní radou 

agentury v souladu s ustanoveními článku 14 nařízení o Evropské agentuře pro 
bezpečnost letectví3. 

 
II. Konzultace 
 
3. Návrh stanoviska k nařízení Komise, kterým se mění (ES) č. 2042/2003, byl 

uveřejněn na internetových stránkách agentury (www.easa.eu.int) dne 31. 
července 2004 (NPA č. 7/2004). 

 
4. S ohledem na povahu návrhu a na naléhavý charakter plánovaného opatření se 

agentura rozhodla omezit délku konzultačního období na šest týdnů v souladu 
s článkem 6 odst. 5 postupu při tvorbě pravidel. 

 
5. Do data uzávěrky, 14. září 2004, obdržela agentura 12 připomínek od 10 osob, 

vnitrostátních orgánů, soukromých společností a obchodních organizací.  
 
6. U veškerých připomínek, které agentura obdržela, byl potvrzen jejich příjem a 

byly zařazeny do dokumentu komentářů a odpovědí (Comment Response 
Document, CRD). Tento dokument obsahuje seznam všech osob a/nebo 
organizací, které zaslaly připomínky. Je dostupný široké veřejnosti na 
internetových stránkách agentury.  S ohledem na naléhavý charakter a širokou 
podporu navrhovaného opatření se agentura opět rozhodla před vydáním tohoto 
stanoviska nečekat po minimální dobu dvou měsíců, jak je stanoveno ve výše 
zmíněném postupu při tvorbě pravidel.  

 
III. Obsah stanoviska agentury 

                                                 
1 Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, 
letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů. Úř. věst. 
L 315, 28.11.2003, s. 1. 
2 Rozhodnutí správní rady o postupu, který má agentura uplatňovat při vydávání stanovisek, 
certifikačních specifikací a materiálu o údržbě. EASA SR/7/03 ze dne 27.6.2003. 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002. Úř. věst. L 240, 7.9.2002. 
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7. V listopadu 2003 přijala Evropská komise nařízení (ES) č. 2042/2003. Během 
diskuze o přijetí tohoto nařízení se rokující zabývali jeho vstupem v platnost. To 
vyústilo v závěr, že některá ustanovení by měla v platnost vstupovat postupně. 
Bylo rovněž dohodnuto, že rychlost, s jakou budou tato ustanovení prováděna, 
bude ponechána na rozhodnutí členských států, protože ty jsou lépe obeznámeny 
se stavem připravenosti svého průmyslu. To vedlo ke stanovení výjimek 
z ustanovení článku 7, umožňujících členským státům odložit vstup v platnost 
některých ustanovení nařízení (ES) č. 2042/2003. 

 
8. V případu přílohy II (část-145)  
         - může být vstup v platnost ustanovení: 

• bod 145.A.30 písmeno e) prvky lidských činitelů, 
• bod 145.A.30 písmeno g) , jak je použitelné pro velká letadla 

s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg, 
• bod 145.A.30 písmeno h) odst. 1, jak je použitelný pro velká 

letadla s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg, 
• bod 145.A.30 písmeno j) odst. 1 dodatek IV a 
• bod 145.A.30 písmeno j) odst. 2 dodatek IV, 

odložen do 28. září 2006 a  
 

- vstup v platnost ustanovení: 
• bod 145.A.30 písmeno g) , jak je použitelné pro velká letadla 

s maximální vzletovou hmotností 5 700 kg nebo nižší, 
• bod 145.A.30 písmeno h) odst. 1, jak je použitelný pro velká 

letadla s maximální vzletovou hmotností 5 700 kg nebo 
nižší, 

• bod 145.A.30 písmeno h) odst. 2 
odložen do 28. září 2008.  

 
9. Této diskuzi zaměřené na evropské organizace a na případ zahraničních 

organizací nebyla bohužel věnována dostatečná pozornost.  Výsledkem bylo to, že 
agentuře nebylo umožněno odložit vstup v platnost výše zmíněných odstavců 
přílohy II (část-145) u organizací, pro něž je příslušným úřadem.  Protože některá 
ustanovení jsou spojena s prováděním jiných příloh, jako např. přílohy III (část 
66), nebudou moci tyto organizace pravidlo uplatnit.  Mimoto může být tato 
situace pociťována některými zahraničními údržbářskými organizacemi jako 
diskriminace. 

 
10. Proto agentura usoudila, že je naléhavě třeba změnit článek 7 nařízení (ES) č. 

2042/2003 a umožnit tak rovněž využívání výjimek z ustanovení tohoto článku. 
Tato změna by měla být provedena do 28. listopadu 2004 (ukončení přechodného 
období obsaženého v nařízení Komise za účelem uzavřít zkoumání rozdílů mezi 
částí 145 a dříve uplatňovanými pravidly, založenými na JAR145), aby se některé 
zahraniční organizace nedostaly po tomto datu do nezákonného postavení. 

 
11. Protože agentura vydává pouze oprávnění na neomezenou dobu, nepociťuje 

nutnost začlenění ustanovení, které by jí umožňovalo využívat výjimku z článku 7 
odst. 4.  
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12. Stanovisko agentury je takové, že by Komise měla změnit článek 7 nařízení (ES) 
č. 2042/2003: 

 
- do článku 7 vložit nový odstavec 6 tak, aby znění bylo následující: 

 
“6. Na základě výjimky z odstavce 1 se může agentura rozhodnout, že 
nebude používat:  

 a) do 28. září roku 2006 následující ustanovení přílohy II: 

– bod 145.A.30 písmeno e) prvky lidských činitelů, 

– bod 145.A.30 písmeno g), jak je použitelné pro velká letadla 
s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg, 

– bod 145.A.30 písmeno h) odst. 1, jak je použitelný pro velká letadla 
s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg, 

– bod 145.A.30 písmeno j) odst. 1 dodatek IV, 

– bod 145.A,30 písmeno j) odst. 2 dodatek IV, 

b) do 28. září roku 2008 následující ustanovení přílohy II: 

– bod 145.A.30 písmeno g), jak je použitelné pro velká letadla 
s maximální vzletovou hmotností 5 700 kg nebo nižší, 

– bod 145.A.30 písmeno h), jak je použitelný pro velká letadla 
s maximální vzletovou hmotností 5 700 kg nebo nižší, 

– bod 145.A.30 písmeno h) odst. 2.      

 
     - vytvořit nový odstavec 7 článku 7 tak, aby znění bylo následující: 
 

“7. Pokud agentura využije ustanovení odstavce 6, uvědomí o tom Komisi“ a 
 

- v článku 7 změnit číslo odstavce 6 na číslo 8.  

 
IV. Posouzení důsledků na právní předpisy 
 
13. Předpokládá se, že návrh bude mít pouze pozitivní dopad, protože umožní 

zahraničním organizacím a agentuře použít stejný harmonogram provádění 
nařízení, jako je ten, kterým disponují organizace umístěné na území členských 
států.  

 
Brusel, 1. října 2004 
 
 
P. Goudou 
výkonný ředitel 
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